
EDUCACIÓ ARTÍSTICA FOMENT A LA LECTURA  
DANSA EDUCATIVA PER A LA COMUNITAT 

 
FORMAT 
Taller integrat en una assignatura optativa de l’ESO. 
 
PROGRAMA 
Educació artística i foment de la lectura. 
 
DESTINATARIS 
Alumnes d’ESO  
 
CALENDARI 
Al llarg del curs, a concretar amb els Instituts 
 
DURADA ESTIMADA  
Sessions d’una a dues hores (segons el centre). 
 
DESCRIPCIÓ 
Aquest taller vol potenciar la vessant social i d’intercanvi de la dansa 
comunitària  amb  l’assimilació  i  pràctica dels conceptes de la dansa educativa  
relacionats amb el cos, l’espai, el temps i l’energia. 
 
OBJECTIUS 

1) Sensibilitzar als participants cap a l’expressió ar tística . 
2) Fomentar l’intercanvi social .  
3) Relacionar-se amb l’entorn.   
4) Apropar i donar a conèixer la dansa educativa.  

 
CONTINGUTS 
En aquest curs desenvoluparem el moviment creatiu de l’alumne basant-nos en 
els següents conceptes: 
                - Postura i consciència corporal. 
                - El ritme. 
                - El cos en l’espai. 
                - L’energia. 
                - Treball en parella i en grup. 
                - Composició. 
        
METODOLOGIA 
Les sessions de dansa educativa es desenvolupen a partir dels continguts 
exposats i amb una doble vessant. Per una banda, els alumnes han 
d’investigar, practicar i improvisar a partir d’unes pautes proposades, que 
poden ser jocs dramàtics, rítmics, grupals... Per una altra banda, hi ha un 
treball d’assimilació de conceptes musicals i posturals que s’aprenen per 
l’observació, comprensió i pràctica. 
El curs te com a objectiu mostrar el treball artístic dels participants al final del 
curs en una composició conjunta basada en els descobriments i interessos dels 
alumnes. Sota la direcció del responsable del taller. Una obra sorgida en 
comunitat i que exposa les inquietuds, emocions i interessos dels participants. 
 



LLOC DE REALITZACIÓ 
El taller es realitzarà al mateix Institut. 
 
RECURSOS 
Humans: Un/a professor/a especialista per taller i un/a professor/a responsable 
del Institut. 
Material: Reproductor de CD i una aula amb terra adequat per la pràctica de la 
dansa. 
Econòmics: Personal docent de l’Escola Municipal de Dansa (segons 
disponibilitat de les hores assignades a aquests tallers). 
 
OBSERVACIONS  
L’aula on es fa el taller ha de comptar amb espai suficient per poder fer el 
treball corporal. 
 
INFORMACIÓ   
Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre  emusica@montornes.cat  
Telèfon 93 568 63 67 (tardes) 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 

 
 


